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Kavaleriet¤Skyerne¤Lysistrate Aristofanes Hent PDF Forlaget skriver: Den atheniensiske digter, Aristofanes,
opbyggede i sine komedier et grotesk univers, der havde slet skjulte ligheder med det athenske samfund

omkring år 400 f.kr. Her finder man et mylder af fiktive og faktuelle personer fra samtiden, og bl.a. optræder
filosoffen Sokrates. Desuden tages en række politiske emner så som korruption, Athens krig mod Sparta,

demokratiets svagheder mm. under kærlig og ikke mindst sarkastisk behandling.

Aristofanes´ sprog er direkte og opfindsomt - undertiden endda af stor poetisk skønhed. Samfundssatiren
krydres med vittigheder af stor variation fra sublim underfundighed til obskøn plathed og med sin veloplagte
fordanskning lader Kai Møller Nielsen denne underholdende komedieverden genopstå lyslevende for danske

læseres øjne.

Tidligere er udkommet Fire Komedier (Syddansk Universitetsforlag 2000), der nu følges af Kavaleriet,
Skyerne og Lysistrates, og i 2006 udkommer Aristofanes´ resterende komedier - Kulsvierne, Freden, Frøerne,

Rigdommen - hvorved de samlede komedier for første gang foreligger på dansk.

Dr. phil. Kai Møller Nielsen, f. 1937, har bl.a. skrevet disputatsen Homeroversættelser og Heksameterdigte:
Linjer gennem den danske litteraturs historie (Odense 1974), samt oversat Fire Komedier (Odense 2000).
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